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Napirendi javaslat

1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/59. szám) (Kósa Lajos és Pichler Imre László (Fidesz) képviselők önálló
indítványa) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2.  Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Pokorni Zoltán (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Pósán László (Fidesz), a bizottság alelnöke
Osztolykán Ágnes (LMP), a bizottság alelnöke
Brájer Éva (Fidesz)
Cseresnyés Péter (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz)
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)
Kucsák László (Fidesz)
Pánczél Károly (Fidesz)
Pichler Imre László (Fidesz)
Sági István (Fidesz)
Tóth Ferenc (Fidesz)
Földi László (KDNP)
Michl József (KDNP)
Dr. Kolber István (MSZP)
Dr. Hiller István (MSZP)
Ferenczi Gábor (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Hoppál Péter (Fidesz) megérkezéséig Pánczél Károlynak (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz) Kucsák Lászlónak (Fidesz)
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Meghívottak részéről

Hozzászóló

Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 05 perc)

Elnöki megnyitó

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm az oktatási bizottság ülésén megjelenteket. Megkezdjük az ülésünket.

Két napirendi pontot javaslok: az oktatási törvény módosítására vonatkozó Kósa,
Pichler-féle törvényjavaslat az egyes, a második napirendi pont pedig az egyebek. Van-e
egyéb javaslat a napirendhez? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyen jelzést.

A napirend elfogadása

Kérem, döntsünk a napirendről, aki egyetért vele, emelje fel a kezét! (Szavazás.)
Köszönöm. Egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/59.) (Kósa Lajos, Pichler Imre László (Fidesz) képviselők önálló
indítványa) (Kapcsolódó módosító javaslatok megtárgyalása)

Az 1-es napirendi ponthoz javaslom, hogy vegyük elő a kiegészítő ajánlást, illetve
kiosztásra került egy általam jegyzett bizottsági módosító javaslat egy lapos változata, ez
nincs benne a kiegészítő ajánlásban.

Kezdjük az 1-essel. A kiegészítő ajánlás 1-es száma dr. Pósán László képviselőtársunk
javaslata, amelyik alapvetően egy szövegpontosító javaslat: nevelési-oktatási intézményt
szabályoz, vagy azt javasolja, hogy ezt szabályozzuk, ne közoktatási intézményt. Azért fontos
ez, mert közoktatási intézménynek minősülnek például a pedagógiai tanácsadó szervezetek; itt
pedig nyilvánvalóan a módosító javaslat nem ezekre vonatkozik, nem ezeknek az
átszervezésére, hanem a tankötelezettség teljesítésénél szerepet játszó nevelési-oktatási
intézmények jogviszonyaira, illetve átszervezésére vonatkozik ez a pont, ezért itt ezt a
definíciót pontosítjuk, illetve pontosítja Pósán képviselőtársunk, illetve egyeztetési
nyelvhelyességi pontokat javasol pontosítani. (Dr. Pósán László képviselő úr felé: László,
kívánsz hozzáfűzni ehhez valamit?) (Dr. Pósán László: Nem.) Nem.

Kíván-e valaki hozzászólni? A kormány álláspontját vagy a tárca álláspontját
kérdezem: Brassói Sándor.

Parancsolj, Sándor!

BRASSÓI SÁNDOR (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Hivatalos
kormányálláspontot nem tudok delegálni, a tárca részéről szakmai véleményt egyelőre igen.
Itt a közoktatási intézmény annyiból lehetett volna talán jobb megfogalmazás, merthogy
vannak olyan többcélú intézmények, amelyeken belül - egy intézményen belül – nevelést,
oktatást folytató iskola, óvoda is működik, illetőleg van benne pedagógiai szakmai szolgáltató
és szakszolgálati feladat is, tehát ebben az esetben, ha nevelési-oktatási intézményre
vonatkozik, akkor ez csak óvoda, iskola vonatkozásában érvényes. Ha ez a cél, akkor ezt a
jelenlegi javaslat megoldja, csak erre felhívom a figyelmet.

ELNÖK: Igen, ez a cél. Kíván-e valaki a javaslat mellett érvelni? (Nincs jelzés.)
Kíván-e valaki ellene? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy szavazhatunk.

Pósán képviselő úr 1-es javaslatát, aki támogatja, kérem, most emelje fel a kezét!
(Szavazás.) Köszönöm. Aki ellene van? (Szavazás.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Tehát 12
igen, 0 nem és 2 tartózkodás. (Edelényi Zsuzsánna tanácsadó: Az előterjesztő és a kormány
nyilatkozzon.) Az előterjesztő képviselője nincs itt. Bocsánat, Pichler Imre nyilatkoztál?
(Pichler Imre László: Nem.) Nem nyilatkoztál, mert nem kérdeztelek. Mint előterjesztő
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támogattad-e a Pósán-féle javaslatot, ezt meg kellett volna kérdeznem, de elmulasztottam.
(Pichler Imre László: Támogatom.) Kormányálláspont nincs, a tárcaálláspont pozitív.

A 2-es javaslat, Pósán képviselő úr 2-es javaslata. Ezzel konkurál az általam kiosztott,
ezért annak röviden a lényegét elmondanám. Ha valaki tüzetesen elolvassa a két szöveget,
akkor azt látja, hogy szóról szóra ugyanaz – egy dologban különbözik, a számozás. És itt nem
én voltam ilyen okos, hanem a parlament jogi főosztálya, hogy a paragrafusok számozását így
tartja logikusnak, illetve jogesztétikai szempontokból tetszetősnek. Ezért Laci (Dr. Pósán
László felé fordulva.), ha nem haragszol, akkor eléd tolakszom a bizottsági módosítóval.
Tehát erről szavaznánk először - a bizottsági általam jegyzett anyagról. (Jelentkezésre.)

Parancsolj!

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Bocsánat, csak egy kérdésem lenne. A korábbi
közös bizottsági javaslathoz képest ez csupán a számozásban tér el?

ELNÖK: Igen. Kíván-e valaki ellene érvelni? (Nincs jelzés.) Nem, a számozás győzni
látszik. Kérem, hogy szavazzunk! Aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.)
Tartózkodott? (Szavazás.) Az előterjesztő is támogatta. (Dr. Pósán László felé: Laci, akkor az
általad benyújtott 2-est visszavontad, arról nem szavazunk.)

Kósa képviselő úr javaslata a 3-as. Felhívnám a Házszabály 94. § (2) bekezdésére a
figyelmet, mely szerint az előterjesztő nem nyújthat be önmagához módosító javaslatot, tehát
a javaslat Házszabályellenes. Ettől még tartalmában megítélhetjük és dönthetünk úgy, hogy
bizottsági javaslatként fenntartjuk - ez az elhíresült probléma a társulásokról, illetve a társulás
kezelése.

Kósa képviselőtársunk - szemben azzal, amit itt mi kiötöltünk tegnap - egy olyan
változatot javasol, amit az új 11-es pont második mondata: amennyiben a nevelési-oktatási
intézmény fenntartói jogának átadására helyi önkormányzat és olyan kistérségi társulás között
kerül sor, melynek az önkormányzat tagja, akkor az erre vonatkozó döntés meghozatalának
határideje július 31. - ezt a mondatot. Ugyanazt a problémát írja le, amit mi a múltkor
boncolgattunk, tehát a javaslat ilyetén formájában – Kósa Lajos által jegyezve – nem
támogatható, mert nem felel meg a Házszabálynak, de javaslom, hogy tartalmában és ne
formájában vitassuk a kérdést.

Kíván-e valaki ellene érvelni? István, parancsolj!

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Ez ugyan némiképpen finomít, kiegészít, ugyanakkor
az alaphelyzetet nem változtatja meg, hiszen arról van szó, hogy fenntartói jog átadására kerül
sor. Annyiban specializál ez a javaslat – amint ez elhangzott –, hogy az átadás-átvételre úgy
kerül sor, hogy az adott kistérségben tag az a bizonyos önkormányzat, amely a fenntartói
jogot átadja vagy megkapja. Ez szerintem semmiben nem módosít azon, hogy a július 31-i
határidő és a tanévkezdés közötti durván egy hónap nem elégséges. Értem, hogy itt
csökkentett bürokratikus feladatról van szó, más tekintetben ugyanakkor a szülők, diákok
értesítéséről ekkor is kell gondoskodni. Azt gondolom, hogy a július 31-i határidő - még
ebben az esetben is, amikor az adott önkormányzat a kistérségi társulásnak tagja, tehát részt
vesz a kistérségi társulás minden összejövetelén és döntésén - nem elégséges, ezért én a
határidő módosítását a továbbiakban sem támogatom ebben az összefüggésben sem.

ELNÖK: Köszönöm. A tárca? Sándor!

BRASSÓI SÁNDOR (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Ahogy tegnap is jeleztük, a
tárca részéről annyiban mondható problémásnak, hogy valóban nagyon kevés az a határidő; és
számos olyan dokumentum átvezetésére szükség van és korrigálására a fenntartható jog
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átadása miatt, ami a Kincstár vonatkozásában is a normatíva finanszírozást érintheti. Ezt azért
mondom, hogy érintheti, mert függ attól, hogy milyen gyorsan megy át, tehát előfordulhat
elméletileg az is, hogy a normatíva átutalása késlekedéseket fog szenvedni - tehát ilyen
szempontból meglehetősen aggályos lehet az a döntés -, ugyanakkor viszont érthető bizonyos
értelemben egy ilyen fenntartói szándék zavarokat okozhat.

Kolber István. István, parancsolj!

DR. KOLBER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Ehhez egy mondat. Nyilván
értem a kivételnek a szándékát, de azért ezek a szituációk ilyen rapid módon nem nagyon
merülnek fel az életben, úgy gondolom. Tehát május utolsó napja és június-július hónapban
hirtelen egy önkormányzat át akarja adni a társulásnak, azt gondolom, hogy azért ez
hosszabban érik meg, ezt érintettük. De nem is ehhez akartam szólni, mert nyilván, ha ilyen
problémák vannak, akkor ezt kezelhetnénk; hanem a Kósa-féle javaslatnak a szövegezése
megváltoztatta a korábbi szövegezést. Részben a hónap utolsó munkanapja kitétel helyett a
május 31-e, július 31-ét alkalmaz, ami végül is elfogadható lenne, de érdekelne az indoka. A
másik pedig, hogy kimaradt ebből a szövegezésből az alapfokú művészeti oktatással
kapcsolatos szabály, hogy ennek mi az oka?

ELNÖK: Szintén nem stratégiai, egyszerűen nem tudott róla, mint probléma.
Imre!

PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Múltkor, az előző
ülésünkön is elmondtam, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az előző kormány egy
az egyben beerőltette, rábírta az önkormányzatokat arra, hogy átvezényelje vezényszóra - így,
ahogy mondom - az intézményeit a kistérségi társulásba. Adott hozzá egy plusz normatívát és
ezért kénytelen volt az összes polgármester azt mondani, hogy világos, akkor menjetek oda,
mert ott kaptok több pénzt. Most ez tulajdonképpen megszűnt, hogy plusz normatívát
kapjanak. De nem is a plusz megszűnés, a plusz normatíva miatt mondom, hanem rájöttek az
önkormányzatok is arra, hogy így sokkal rosszabbul járnak az intézményei, mint hogyha saját
fenntartásban lenne. Csak egy példát mondtam a múltkor is, és most is azt tudom ismételni,
hogy egy jóval nagyobb főösszeggel rendelkezik az önkormányzat a költségvetés tervezésénél
abban az esetben, ha az intézményeit ő tartja fenn.

A másik dolog pedig, amit a kormány részéről hallunk, hogy esetleg az állami
normatívánál – a normatívát mindenhogyan le kell utalni - itt az önkormányzatnak lehet, hogy
mélyebben bele kell nyúlni az első hónapban, vagy az első 4/12 részben a zsebébe, de a
következő időszakban viszont ez már nem így történik. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A normatív finanszírozás rendje nem változott jelenleg.
Nyilván tervezi az új kormány, hogy ezt áttekintse, de pillanatnyilag nincs változás.

A javaslat mellett érvelt Imre. Kíván-e valaki ellene érvelni?
Parancsolj!

FERENCZI GÁBOR (Jobbik): A mi álláspontunkat, a Jobbik álláspontját képviselem.
Mi is úgy gondoljuk, hogy ez a határidő túl szoros a tanévkezdésig, tehát egy ilyen mérvű

átszervezésnél a május 31-ei időpont szerencsésebb lenne talán.

ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki mellette érvelni? (Nincs jelzés.) Nincs mellette
érv. Akkor is akarsz ellene érvelni, ha nincs mellette? (Ferenczi Gábor: Nem.) (Dr. Kolber
István: Én viszont szeretném, ha a kérdéseimre valaki reagálna.)



- 9 -

ELNÖK: Én voltam bátor, de nem volt akkor eléggé kielégítő a válaszom. Nekem
meggyőződésem, hogy Kósa Lajos nem tudta a művészeti oktatás tanszak problémáit és ezért
nem vette be. Nem a mi módosítónkból indult ki, hanem a korábbi, a hatvan perccel előbbi
változatból és ezért. Az, hogy 31., meg munkanap, szerintem ez is, de nincs benne stratégiai
megfontolás. (Dr. Kolber István: Az mindegy.) Jó.

A kérdést úgy kell feltennem, hogy kíván-e a bizottság egy tartalmában erre a
mondatra, nem a javaslat első fele, mert ott a mi verziónkat tartjuk jónak, hanem a javaslat
második mondatát magáévá tevő bizottsági módosító javaslatot benyújtani. Érthetően tettem
fel a kérdést, kívánunk-e ilyet benyújtani. Aki ezt támogatja, kérem, emelje fel a kezét!
(Szavazás.) 10. Aki ellenzi? (Szavazás.) 1. Aki tartózkodik, kérem, most szavazzon!
(Szavazás.) 3. Köszönöm.

Be fogunk nyújtani egy tartalmában ennek megfelelőt, a korábbi álláspontunkkal
koherens javaslatot. A Kósa-féle javaslat első mondatát nem tesszük magunkévá, hanem ott
az általunk korábban kiizzadott verzió marad, munkanappal és tanszakkal - a második
mondatot csiszolgatjuk hozzá.

A 4. Pósán képviselőtársunk által beadott javaslat.
László, parancsolj!

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Pontosítás, technikai pontosítás csak.

ELNÖK: Jó, tehát technikai módosításról van szó. Előterjesztő! Imre te vagy az
előterjesztő.

PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): Igen.

ELNÖK: A tárca. Sándor!

BRASSÓI SÁNDOR (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Kodifikációs szempontból
nagyon jó a javaslat. Ugyanakkor csak megjegyzem, hogy elméletileg ezt úgy is lehetne
kezelni, hogy a 102. §-nak a (4) bekezdése helyett abban a szövegben az úgy módosulna,
hogy a (13) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi az (5), (14) bekezdés számozása változik,
tehát elméletileg így is megoldható lenne. De ez a javaslat is önmagában kezeli ezt a
problémát, tehát támogatjuk a Pósán képviselő úrnak a javaslatát.

ELNÖK: Köszönöm. Ha fontosnak tartod, hogy az általad elmondottak
érvényesüljenek, akkor konzultálj valamelyik képviselővel és akkor ő be fogja nyújtani.

Tehát a tárca támogatja. Szavazzunk. Aki támogatja, kérem, most emelje fel a kezét!
(Szavazás.) Aki ellene van, most tegye! Aki tartózkodott! (Szavazás.) Egyhangú a támogatás.

Sándor, (Brassói Sándor felé.) elfelejtettelek megkérdezni, ha bizottsági módosító
javaslatot nyújtanánk be, így döntöttünk, a tárca ezt támogatja-e?

BRASSÓI SÁNDOR (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A tárca támogatja.
(Közbeszólás.) A jogi főosztály képviselője arra hívta fel a figyelmünket - ne siessetek

-, hogy a bizottság döntése szükséges a tekintetben, hogy a Kósa-féle javaslat a Házszabály
94. § (2) bekezdésébe ütközik-e. Kérlek, Zsuzsa olvassuk fel és utána a képviselők megítélik.

EDELÉNYI ZSUZSÁNNA tanácsadó: Az előterjesztő a saját indítványához, a 107. §
(1) bekezdésében foglalt eset kivételével, módosító javaslatot nem nyújthat be.
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ELNÖK: Mi ez a kivétel? (Edelényi Zsuzsánna tanácsadó: A 107. § pedig a
koherencia.)

Dönteni fogunk róla. Úgy ítéljük meg, hogy Kósa Lajos azonos-e Kósa Lajossal, és ha
igen, akkor ez ütközik-e a jogszabállyal. Kérem, emeljük fel a kezünket, ha ezt
Házszabályellenesnek látjuk! (Szavazás.) Igen, annak látjuk, ezt a döntést meghoztuk.

Egyebek

A következő bizottsági ülésünk időpontjáról kellene beszélni.
Van-e egyebek?
Parancsolj!

PICHLER IMRE LÁSZLÓ (Fidesz): Azt szeretném kérni a bizottságtól, hogy a Kósa-
féle – azért mondtam, hogy van még egy javaslat – második mondatot mindenhogyan most be
kellene szerkeszteni és most szavazni róla.

ELNÖK: Erről döntöttünk, Imre, bizottsági módosítót nyújtunk be. Megtörtént, úgy
látszik nem hangsúlyoztam eléggé ezek szerint.

(Az egyebekről tájékoztatás kérése Edelényi Zsuzsánna tanácsadótól.)
Az egyebek napirendi pontnak a, b, c, d alpontjai vannak. Az első, hogy Hoffmann

Rózsa képviselőtársunk benyújtott T/96. szám alatt egy törvényjavaslatot, amelyik a szöveges
értékelés, osztályzás kérdéséről, valamint az évismétlésről szól. A házbizottság még nem
döntött arról, hogy mikor kívánja tárgyalni ezt a parlament, mi ennek ellenére ezt napirendre
vehetjük, a bizottság napirendjére, hogy megvizsgáljuk ezt a javaslatot, illetve döntsünk róla.
Erről nem kell egyébként bizottsági döntést hoznunk, az időpontját kell eldöntenünk.

A jövő héten össze tudjuk hívni a bizottságot. Hétfőn, a frakcióülések miatt, 10.30
órakor találkozunk, akkor van másfél óránk és napirendre vesszük a Hoffmann Rózsa-féle
javaslatot. Majd szólni kell a Rózsának is, hogy mint előterjesztő vegyen részt az ülésen. A
javaslat letölthető a rendszerből.

A másik pont az ellenőrzési albizottság létrehozása. Ez kötelezően létrehozandó
albizottság. Hány fővel hozzuk ezt létre? (Edelényi Zsuzsánna tanácsadó: A szokásjog szerint
ellenzéki elnöke van, 5 fő a tagok száma.) Az ellenőrzési albizottságot létre kellene hoznunk
előbb vagy utóbb, nem kell feltétlenül most. Szokás szerint ennek ellenzéki elnöke van, tehát
kérem tisztelettel az ellenzéket, hogy üljön össze és töprengjen, hogy ki akarja elnökölni ezt a
bizottságot a három ellenzéki frakció közül, és tagokra is javaslatot kérek a hétfői ülésre mind
a kormánypárti frakcióktól, mind pedig az ellenzékiektől. Jó-e, ha az ellenzék addig eldönti,
hogy ki az ellenőrzési albizottság elnöke? (Dr. Hiller István: Igen.) Tehát LMP, MSZP,
Jobbik legyen kedves külön-külön ezt megtanácskozni - természetesen mindegyik frakció
képviselteti magát az ellenőrzési albizottságban. Laci, (Kucsák László felé fordulva.)
megtennéd azt, hogy a Fideszt és a KDNP-t koordinálod ez ügyben, hogy kik legyenek a
tagok? (Kucsák László: Igen.)

Titoktartási nyilatkozatot kell tennünk. Kérem, hogy osszuk ki ezeket a
nyilatkozatokat. Kérem a képviselő hölgyeket és urakat, hogy olvassák el, írják alá és az ülés
végeztével itt az elnöki asztalnál adják le.

Amíg mindenki tüzetesen áttanulmányozza a titoktartás nyilatkozat szövegét, hogy
olyat ne írjon alá, amit nem akar, addig a negyedik pontra térnék rá. Ez a bizottsági szakértői
belépők kérdése. Én visszavontam minden, az előző kormányzati ciklusban kiadott bizottsági
szakértői belépőt. Arra kérem a képviselő hölgyeket és urakat, hogy ha kérnek, akkor azt
hozzám juttassák el levélben, ha van olyan szakértő, akinek a beléptetésére igényt tartanak és
frakciókeretben ezt nem tudják megtenni, akkor írják le ezt nekem, és én mint bizottsági elnök
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fogok ebben segíteni. Ezek állandó belépők természetesen, négy évre, illetve a parlament
mandátumáig szólnak. Felhívom a figyelmet arra, hogy mód van természetesen a frakció
szintjén is ezt rendezni, de ha ott ez valamilyen okból akadályba ütközik, akkor nekem
írásban javasoljátok ezt.

Van-e más egyebek? (Nincs jelzés.) Nincs, akkor, ha mindenki aláírta ezeket, akkor
kérem, adjátok le, vagy összeszedjük és hétfőn 10.30-kor találkozunk. A bizottsági ülést
bezárom, jó munkát kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 35 perc)

Pokorni Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné


